РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/47-19-07
03.12. 2019.године
Београд

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број
124/12,14/15,68/15), члана 76. Правилника о набавкама, Извештаја о стручној оцени понуда за јавну
набавку ЈНМВ бр. 47/19, 03 Број 404-8/47-19-05, генерални секретар Народне скупштине, доноси
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 2
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ), ЈНМВ бр. 47/19

1. ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке мале вредности, набавка услуга, за Партију
2 - Сервисирање система аутоматаске дојаве и гашења пожара у Дому Народне скупштине, Трг
Николе Пашића 13, ЈНМВ 47/19, јер нису испуњени услови за закључење оквирног споразума.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у року
од три дана од дана доношења одлуке.
Образложење
Наручилац је дана 20.11.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 03 број
404-8/47-19 за набавку услугa - Сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у
објектима Народне скупштине Републике Србије, ЈНMВ бр. 47/19, ради закључења оквирног
споразума са једним понуђачем, на период од две године.
Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио на
Порталу јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца није приспела ниједна понуда за Партију 2.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број
404-8/47-19-04 од 02.12.2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и израдила Извештај о стручној оцени понуда 03 број 404-8/47-19-05 од 02.12.2019. године, у коме је
констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр.47/19 су услуге – Сервисирање система аутоматске дојаве и
гашења пожара, у објектима Народне скупштине Републике Србије.
Циљ поступка: Закључења оквирног споразума са једним понуђачем, у трајању од 2 године.
Предмет јавне набавке обликован је у две партије и то:
Број и назив партије
Партија 1

Сервисирање система аутоматске дојаве и
гашења пожара у згради Краља Милана 14 и
16;

Партија 2

Сервисирање система аутоматаске дојаве и
гашења пожара у Дому Народне скупштине,
Трг Николе Пашића 13

Назив и ознака из општег речника
50710000 – услуге поправке и одржавања
електричних и машинских инсталација у
зградама
35111500 – Систем за гашење пламена
50710000 – услуге поправке и одржавања
електричних и машинских инсталација у
зградама
35111500 – Систем за гашење пламена

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):
Процењена вредност јавне набавке укупно je 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период од две
године, а по партијама:
Партија 2 - процењена вредност 2.600.000,00 динара без ПДВ-а.


Наведена је само партија за коју се обуставља поступак.

3. Дана 22.11.2019. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
4.

Укупан број поднетих понуда:
Констатује се није поднета ниједна понуда за Партију 2 - Сервисирање система аутоматаске
дојаве и гашења пожара у Дому Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13.

5.

Разлог обуставе поступка:
Предметни поступак се обуставља после истека рока за подношење понуда, а пре доношења
одлуке о закључењу оквирног споразума.
Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда за
Партију 2.
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да обустави
поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за закључење оквирног споразума.
Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу да, сходно члану 109. став 1. Закона о
јавним набавкама донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга за Партију 2 Сервисирање система аутоматаске дојаве и гашења пожара у Дому Народне скупштине, Трг
Николе Пашића 13, јер нису испуњени услови за доделу уговора.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку и на основу
законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,
a копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Рок за подношење захтева за заштиту права је
Пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
______________________
Срђан Смиљанић
Доставити
- Одељењу за буџетске и финансијско – рачуноводствене
послове;
- Одсеку за јавне набавке,
- Писарници.
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